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ци, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ка те дра за со ци о ло ги ју
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Итанамјевераспасавалаоце
Одмногепропасти;таћеиставера,

ОхвалатиСаво!Иунукеспасти.
Змај Јо ван Јо ва но вић

Сва ка је на ци ја, на свој на чин је дан пер со нал ни ен ти-
тет. На род на ду ша жи ви у по ко ље њи ма. Је дан се на род кроз 
ве ко ве на исти на чин ра ду је и ту гу је, пе ва и пла че, ми ри и 
сва ђа, бра ни и на па да. Да кле, те ле сној срод но сти љу ди јед-
не на ци је од го ва ра њи хо ва ду хов на срод ност. При ста па њу 
ин ди ви ду ал них ду ша у ко лек тив ну вр ши се не ка кри ста-
ли за ци ја око јед не иде је, око јед ног је дра. Исто та ко из тог 
за јед нич ког оп ште кул тур ног аку му ла то ра сва ка је дин ка ге-
не тич ким пу тем до би ја зна ње за сво ју но ву кул тур ну ду шу. 
У отво ре ном исто риј ском про це су, у уну тра шњем сно ва њу 
и тка њу, ен те ле хи ја на род ног жи во та ра ђа ње го во исто риј-
ско ја. Та ко на род по ста је ло гич ки и ет нич ки сре ђе на це ли-
на, и из сво је по ди сто ри је и пле мен ске под све сти, из ра ста у 
кул тур но – ства ра лач ку мо на ду, по ста је су бјект, лич ност. У 
исто риј ској пер спек ти ви, у вре ме ну и про сто ру, на род - ин-
ди ви дуа жи ви и ства ра са мо со бом. На свет око се бе он ће 
ре а го ва ти из се бе, из свог ду ха, свог ло го са. У обил ним и 
че сто вр ло ду бо ким исто риј ским про ме на ма он ће оста ја ти 
ра ван се би, као са мо жи вот и са мо са зна ње. То је онај све ти-
о ник, из вор по крет них сна га, осми сли тељ кул тур ног би ћа и 
ак ци је јед ног на ро да. 

То је она ства ра лач ка сна га на род ног жи во та и ду ха, 
два основ на еле мен та без чи јег је дин ства не ма ни ствар но сти 
ни вред но сти ко је во де из ха о са у ред. То је онај жи жак ко ји 
се не га си и ка да жи вот на ро да по то не у без ду шност исто ри-
је, и ка да се, шта ви ше, за у век из гу би са ли це зе мље. Љу ди и 
на ро ди мо гу умре ти иде је жи ве. 

Исто вет ни на род ни дух ма ни фе сту је се у свим ди мен-
зи ја ма ве ков не на род не кул ту ре. Из ко ре на на род ног пер со-
на ли те та про ве ја ва исто род ни дух. Сто га се мо же за кљу чи-
ти, да кул ту ра јед ног на ро да и ни је ни шта дру го, не го ства ра-
лач ко цве та ње на род не ду ше. То зна чи: има ти са мо са зна ње 
и са мо по у зда ње, ја сне пред ста ве о сво јим вред но сти ма и мо-
гућ но сти ма, о сво јој ствар но сти, по мо ћу ко је ће мо се, ја сно, 
без пред ра су да по ста ви ти пре ма се би и дру ги ма. То да ље 
зна чи да на род у вр ло сло же ној сти хи ји на ро да, у про мен љи-
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вом и бур ном тра гич ном ово зе маљ ском би ти са њу, има са мо 
свој пут, има са мо сво је опре де ље ње, са мо сво ју суд би ну. Без 
сво је са мо све сти, без свог исто риј ског ја, исто ри ја јед ног на-
ро да је сте ме ха нич ки про цес, та ко зва но „објективнодогађа
њенародаупросторуивремену”. У ме ха нич ко-исто риј ској 
ствар но сти у ко јој „паукплетенитипролазности” исто ри ја 
та ко по ста је „гробље прошлости”. Из гра ди ти са мо са зна ње 
и са мо по зна ње, ја сну пред ста ву о сво јим вред но сти ма и мо-
гућ но сти ма, о сво јој ствар но сти, по мо ћу ко је ће се од ре ђе но, 
ја сно без пред ра су да по ста ви ти пре ма се би и дру ги ма, по ста-
је основ ни на ци о нал ни за да так и ин те рес сва ког на ро да. То 
зна чи по ста ви ти хи је рар хи ју вред но сти, устро ји ти мо рал ни 
по ре дак, осло бо ди ти се по вр шног, уне ти у са вре мен ха ос ло-
ги ку, ући у се бе, у круг свог вла сти тог жи вље ња и ства ра ла-
штва. 

У том сми слу ни је на од мет под се ти ти, али и стал но 
под се ћа ти мла де на ра шта је у обра зов ном си сте му, на по у-
че ни је ко је срп ском ро ду у ама нет оста вио је дан од тво ра ца 
срп ског на ци о нал ног еван ге ли ко на Сте фан Не ма ња. Про све-
тлив ши се бо жан ском му дро шћу Сте фан (Си ме он) је му дро 
схва тио и пре по знао да ле ко се жно опа сно сти ко је вре ба ју 
срп ски род и сто га свом си ну, Све том Са ви и срп ском на ро-
ду по ру чио: ”Чувајте,чедомојемило, језиккаоземљу.Реч
семожеизгубитикаоград,каоземља,каодуша.Аштаје
народизгубилијезик,земљу,душу?Неузимајтетуђуречу
својауста.Узимашлитуђуреч,знајдајенисиосвојио,не
госисебепотуђио.Бољетијеизгубитинајвећиинајтврђи
градсвојеземље,негонајмањуинајнезнатнијуречсвогаје
зика.Земљеидржавенеосвајајусесамомачевима,негои
језицима.Знајдатејетуђинацоноликоосвојиоипокорио,
коликотијеречипоткраоисвојихнатурио.Народкојиизгу
бисвојеречи престајебитинарод…Послеизгубљеногјезика
неманарода…”1

За раз ли ку од дру гих про фе си ја ко је гра де зе маљ ске 
гра ђе ви не про све та из гра ђу је ду шу, зи да бе смрт не ду ше на-
ше. Из гра ђу ју ћи у на ма све оно што је веч но, она нам гра ди 
сте пе ни це за бе смрт ност, отва ра нам пут за веч ност, јер нас 
са мо де ла на ша (ма те ри јал на и ду хов на), оно што оста не иза 

1 За ве шта ње Сте фа на Не ма ње, Из Хиландарскеповеље.
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нас чи не бе смрт ним. Циљ пра ве про све те на хо ди се то ме у 
да нам по мог не да се спа се мо од свих мо гу ћих, стран пут ни-
ца, лу та ња и сур ва ва ња у по но ре. Да кле, да нас нај пре спа си 
од нас са мих, од на ших уну тра шњих не ми ра, сум њи и не-
по ве ре ња ко ја раз бук та ва ју стра сти. Да про све ти, про све тли 
чо ве ка, да осве тли све ње го ве по но ре и ја ме, да про те ра из 
ње га се ме та ме, да чо век из се бе по ти сне сва ки мрак гре ха 
и та му по ро ка, а да усво ји и у ње му за ца ре вр ли не и да све 
то на пра ви на чин пре не се сво јим вас пи та ни ци ма. У на шем 
све то сав ском на род ном са зна њу, учио је је дан од на ших нај-
зна чај ни јих бо го сло ва али и фи ло зо фа, АваЈустин светлост 
и живот су си но ни ми; као што су тамаи смртси но ни ми. 
За то просветитељ мо ра би ти Светитељ ко ји зра чи, све тли 
и про све ћу је: ‘’Просветајесамопројекцијасветлости,зра
чење светлости, светитељ светли, и тиме просветљује,
просвећује.”2 По твр ду те кон ста та ци је он на ла зи и у са мој 
ети мо ло ги ји срп ске ре чи просвета„којадолазиодцрквено
словенске речи просвешченије; а свјет значи светлост,те
просветазначипросветљење.”3 То је раз лог ко ји нас на во ди 
да у на шем је зи ку мо же мо ста ви ти знак јед на ко сти из ме ђу 
про све те и све тло сти, од но сно из ме ђу пој ма просветитељи 
пој ма светитељ.Про све ти тељ мо ра да све тли и осве тљу је, 
сво јим де лом и сво јим при ме ром. Он тре ба да осве тли они ма 
ко је про све ћу је пут жи во та и пут вр ли на.

На ка кав од зив мо же на и ћи ова ко схва ћен обра зов ни 
по зив у ви со ко тех ни зи ра ном, по тро шач ком и праг ма тич ком 
све ту у ка квом да нас жи ви мо? До пу шта ли нам тај ам би јент 
да го во ри мо о учи те љу као (про)светитељу– (образ)овати
тељу? Од го ва ра ју ћи од го вор на ово пи та ње зах те ва нај пре 
од го вор на пи та ње шта је то школа? Шко ла је ме сто упо-
зна ва ња са мо га се бе, све та и при ро де ко ја нас окру жу је, она 
је ме сто сти ца ња нај ра зли чи ти јих зна ња и ис ку ста ва... Но, 
шко ла ни је са мо обра зов на уста но ва, она је ве ли ким сво јим 
де лом и вас пит на уста но ва у пра вом сми слу ду хов ни храм у 
ко ме се ва ја ју људ ске ду ше. Сто га, вас пи та ва ти зна чи има ти 
ви зи ју ка ко и на ко ји на чин вас пи та ва ти чо ве ка да би фор ми-
рао ис прав ни по глед на свет и у скла ду с њим де ло вао.

2 Ј. По по вић, Светосављекаофилософијаживота, Ва ље во, стр. 112.
3 Исто, стр. 113.
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Са вре ме ни мен та ли тет же ли при ко ва ти па жњу љу ди, 
по себ но мла дих у окви ре ово зе маљ ских ствар но сти, су ге ри-
ра ју ћи им ва жност вред но сти: успех, ужи так, мла дост, но вац, 
ле по та, ма те ри јал на си гур ност, ефи ка сност, кон ку рен ци ја - 
‘’Живибрзо,уживајуживотуиумримладилеп”. Са вре ме ни 
жи вот жи ви се на та кав на чин да се сва ње го ва стре мље ња 
ис цр пљу ју у ово зе маљ ским ствар но сти ма, у ово зе маљ ској 
уми шље ној си гур но сти. Вра та људ ско га зда ња ко ја нас по ве-
зу ју с Тран сцен ден ци јом за зи да на су на шим кон фор ми змом, 
гри је хом, ла жи ма. Дру ги иза зов истин ском обра зо ва њу-вас-
пи та њу про из ла зи из чи ње ни це по сто ја ња ру шев ног си сте ма 
вред но сти. Та при сут ност идеј ног и вред но сног плу ра ли зма 
у ко јем се на ши мла ди, али и сви ми на ла зи мо бу ди у њи-
ма пи та ња: „Којесувредностиправе? Тај им плу ра ли зам, а 
по себ но сто га што се он раз ви ја и ши ри на је дан вр ло ор га-
ни зо ван на чин од стра не кре а то ра НовогДоба, су ге ри ше да 
на по слет ку ни је ни ва жно схва ти ти ко ја је вред ност пра ва 
– ‘’Засмисаовишенеманаде”. За то да нас љу ди ла ко бе же 
у ира ци о нал но и та мо тра же емо тив ну си гур ност, у че стом 
су ис ку ше њу да при бе га ва ју раз ли чи тим об ли ци ма псе у до-
ре ли ги о зно сти ма или да ис ку ша ва ју ра зна бо ле сна ис ку ства, 
ко ја за тим по ку ша ју при ка за ти као мо дер но-нор мал ним, као 
ИН. Са мо по вр шни чо век, човеккомарачкепамети (Ју стин 
По по вић) мо же да тра жи и да по ве ру је да ће на ћи у збр ка ним 
ко шмар - бај ка ма „ВеликеЗвери” пут ка про све тље њу. Но ви 
свет ски по ре дак - по ре дак „мира и благостања” је по бу на 
(раз у зда на, Ди о ни сиј ска) про тив сва ког ра зу ма, истин ског 
мо ра ла, тра ди ци је, по ро ди це, у на че лу про тив ци ви ли за ци је. 
По себ на па жња и на сто ја ње кре а то ра Но вог До ба усме ре на 
је на ру ше ње етич ких и на ци о нал них вред но сти. Су шти на 
се са сто ји у то ме да се до бро и зло ре ла ти ви зу ју, ка ко би се 
из бе гла њи хо ва ап со лу ти за ци ја, од но сно да све за ви си од на-
шег по гле да на свет, од кон крет не си ту а ци је. Зло се ну ди и 
при ка зу је као „просветљење”, „духовност”, „иницијација”. 
Љу ди се убе ћу ју, а мно ги у то и по ве ру ју, да сви пу те ви во де 
ка Бо гу, да је сва ка ду хов ност од Ду ха Бо жи јег. На тај на чин 
се су ге ри ше де и стич ки по глед на свет и син кре ти зам ко ји 
тра ди ци о нал ну хри шћан ску ве ру, а ко ја је стуб на ци је, ста-
вља у исту ра ван са ра зним ре ли ги ја ма и сек та ма и ти ме у 
де ло спро во ди иде ја да све ве ро и спо ве сти, па чак и чи та ве 
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ре ли ги је, мо ра ју би ти рав но прав не. Ре зул тат овог про це са се-
ку ла ри за ци је је да го ди шње у све ту не ста не чак 25 је зи ка, а 
то зна чи исто то ли ко и на ро да. 

Ви ди мо да са вре ме ни си стем вред но сти и мо рал на сро-
за ност, има ју сво је из ра зе у са вре ме ној за пад њач кој кул ту ри, 
ко ја опет има по врат но и по не мо рал сти му ла тив но деј ство, 
јер под сти че: ма те ри ја ли зам, ин ди ви ду а ли зам, его и зам, нео-
д го вор ност, ле њост, ку ка вич лук, сла сто љу бље, рас плам са-
ва ње стра сти, ства ра ње кул та за ба ве и оста ле еле мен те бо-
ле сног по тро шач ког и отво ре ног дру штва. Оту да мо же мо 
за кљу чи ти да и ду хов на и мо рал на об но ва, ка ко би се што 
ва ља ни је спро во ди ле, тре ба ју има ти и сво је кул тур не из ра зе. 
Оном де лу омла ди не ко ји у ак ту ел ном ду хов ном без на ђу про-
на ла зи сми сао жи во та у пра во слав ној ве ри и по дра жа ва њу 
сво јих све тих и слав них пре да ка, тре ба по ну ди ти од го ва ра ју-
ћу ал тер на ти ву у аутен тич ној на ци о нал ној кул ту ри ускла ђе-
ној са пра во слав ном мо рал но шћу. Та ква кул ту ра на рав но већ 
по сто ји, али је тре ба не са мо не го ва ти, већ и на до гра ђи ва ти 
(на те ме љи ма ко ји већ по сто је) и учи ни ти што до ступ ни јом, 
нововинотребасипатиуновемехове (Мк. 2,22), при че му 
тре ба раз ли ко ва ти при ла го ђа ва ње тех нич ким окол но сти ма 
јед ног вре ме на, што до не кле не мо ра би ти на од мет, од при-
ла го ђа ва ња духувремена, ко је је у да на шњим усло ви ма не из-
о став но штет но. На тај на чин ће се пра во слав ној омла ди ни 
омо гу ћи ти да са ма осе ти естет ску и етич ку су пер и ор ност 
аутен тич не пра во слав не и на ци о нал не кул ту ре у од но су на 
са вре ме но пот кул тур но за пад њач ко не мо рал но и мо но то но 
сме ће. Али та ква спо зна ја је мо гу ће са мо уз пре у мље ње ко је 
чо ве ка чи ни спо соб ним да гле да ду хов ним очи ма, то јест да 
гле да ду бље од по вр шин ске и на гон ски ле пе и ша ре не оде ће 
од но сног сме ћа, чи ја од врат ност по ста је упа дљи ва тек ако се 
гле да са ис прав ног ста но ви шта. 

Сре ћа чо ве ка по чи ва на уну тра шњем ми ру, ха ра мо ни ји 
и ста бил но сти соп стве ног иден ти те та, а не на јед на ко сти са 
дру ги ма. Ин ди ви ду а ли зо ван и сло бо дан чо век је је дин ствен 
при мер људ ске лич но сти и он са дру ги ма сту па у од но се у 
сво је име и на свој на чин. Та ко је и са на ро дом и на ци јом. 
На ци ја ни је ни шта дру го не го лич ност на ро да, она је за на-
род оно што је лич ност за ин ди ви ду ал ног чо ве ка. Као што 
је лич ност уну тра шњи ред ко ји има пре суд ну уло гу у све му 
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што чо век ми сли и ра ди, та ко је и на ци ја ред и струк ту ра ко-
ја по ве зу је све при пад ни ке на ро да у јед ну за јед ни цу. На род 
ко ји ни је ин те гри сан у чвр сту на ци о нал ну за јед ни цу ли чи 
на не зре лог де ча ка, или не ста бил ног чо ве ка чи је је по на ша-
ње ха о тич но и не пред ви ди во. Сна га јед ног на ро да по ти че из 
тач ке гле ди шта из ста ва пре ма жи во ту. Тај уну тра шњи ком-
пас, од но сно из гра ђе на тач ка гле ди шта, не са мо да по ка зу-
је пра вац, већ не сум њи во го ни на ак ци ју. Срп ски на род има 
ду го исто риј ско пам ће ње, Оп ста јао је и ка да је био уни штен, 
по бе ђи вао је и ка да је био по бе ђен, вра ћао се са пу та без по-
врат ка, по ви јао се пред сла би јим, а моћ не и сил не по бе ђи вао 
и про га њао овен чан сла вом. На овом пар че ту зе мље, ве тро-
ме ти ни, где се су да ра ју ци ви ли за ци је оп ста јао је и оп ста је 
за то што има сво ју ве ли чи ну, ин ди ви ду ал ност, свој дух. За то 
што ни је из не ве рио сво је прет ке, на пу штао сво је све то сла-
вље, за то што је увек пре фе ри рао не бе ско - зе маљ ском, веч но 
- вре мен ском.

Срп ски на род има сво ју фи ло зо фи ју, сво је по гле де на 
жи вот и свет, сво ја схва та ња о Бо гу и чо ве ку, о исти ни и 
прав ди, о му дро сти и по ште њу итд. Њи ма су про же та сва на-
род на пре да ња, све на род не умо тво ри не, у њи ма је и глав на 
под ло га срп ског на род ног ми та. Упра во тај мит је њи хов ду-
хов ни оквир. У тај жи ви оквир на род на ду ша је ути сну ла, као 
свој ра сни жиг, сво ја осе ћа ња, сво ја на да ња, ко ја од иско на 
пра те суд би ну срп ског на ро да. На ше на род не по сло ви це ис-
ти чу исти ну као нај ве ће људ ско бла го, а лаж као нај ве ће зло 
из ко га се ра ђа ју сви по ро ци. Као скуп до брих оби ча ја ко ји 
чи не пред у слов здра вог и склад ног жи во та по је дин ца и за јед-
ни це, мо рал је ве ро ват но нај по у зда ни ји по ка за тељ истин ске 
сна ге јед ног на ро да у од ре ђе ном вре ме ну. И по ве сно ис ку-
ство ја сно све до чи да је дан на род ра сте и уз ди же се он да ка-
да му се си но ви ди че чој ством и ју на штвом, а мај ке и кће ри 
по жр тво ва њем и чед но шћу, ка да се ни ко не бо ји на по ра и са-
мо са вла ђи ва ња. Су прот но то ме, ста ње у јед ном на ро ду се на 
свим по љи ма по гор ша ва ка да на род окре не ле ђа по ме ну тим 
осо би на ма. Због то га је сва ком истин ском па три о ти ја сно да 
је од бор бе за од бра ну на род ног имет ка и на род не те ри то ри-
је, мно го ва жни ја од бра на на род ног мо ра ла или те жња ка мо-
рал ном пре по ро ду. Мо рал ни ка пи тал је ди ни је ка пи тал ко ји 
ни под ко јим усло ви ма не сме би ти окр њен уко ли ко се же ли 
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има ти до бар те мељ за на род но-др жав ни дом. Ову исти ну ве-
о ма до бро зна ју и кре а то ри бо го бор ног Но вог свет ског по рет-
ка. Они ве о ма до бро ви де да је мо рал ност, пре пре ка из град њи 
по тро шач ког дру штва скро је ног по атлан ти стич ко-мон ди ја-
ли стич ком ка лу пу, те сто га ула жу ве ли ка сред ства ка ко би се 
об ра чу на ли са по след њим оста ци ма ста рог хри шћан ског мо-
ра ла ко ји је био ду хов ни а по сред но и фи зич ки штит на ших 
пре да ка од ра зор них ту ђин ских ду хов них упли ва. На род ни 
мит као огле да ло на ше на род не ду ше не го вао се и с ко ле но на 
ко ле но ге не ра циј ски пре но сио у до ма ћин ским по ро ди ца ма. 
Ср би ја увек би ла, ако не у це ли ни а он да у сво јим нај бо љим 
пред став ни ци ма и глав ној на род ној исто риј ској ори јен та ци ји 
кроз ве ко ве: до мо ви на по бо жно сти, ра ди но сти, прав до љу би-
во сти, жи вот не ра до сти, љу ба ви пре ма свом за ви ча ју, го сто-
прим ства, со ци јал ног за јед ни штва и ме ђу соб не ис по мо ћи и 
у до бру и злу. Ко ме ова сли ка Ср би је из гле да као бај ка ко ја 
ни ти је ка да по сто ја ла у про шло сти ни ти ће ка да по сто ја ти 
у бу дућ но сти, тај ни ти по зна је, ни ти во ли, ни ти же ли та кву 
Ср би ју. Нас,поречимаСветогНиколајаСрпског,нећеспа
ситивештинанеговрлина, што зна чи да је на пр вом ме сту 
аутен тич не Ср би је по ста вља ње вр лин ског жи во та на ме сто 
ко је му при па да у дру штву. То кон крет но зна чи на се ља ва ње 
дру штве ног жи во та оним си сте мом вред но сти ко ји под сти че 
и на гра ђу је вр ли ну. Ако се хо ће ми сли ти ми сао сво јих пре да-
ка, и ми сао сво јих по то ма ка, и уну ча ди сво је де це - ми не мо-
же мо ми сли ти ни јед ну дру гу ми сао, сем ако ни смо од ре ђе ни, 
и ако ни смо од лу чи ли да по ста не мо МикиМауси. Зна чи, да 
од у ста не мо од сво је ве ре, од сво је кул ту ре, од сво је ци ви ли-
за ци је ко ја мо жда не ко ме де лу је ру рал но, али је она на ша и 
део је те ци ви ли за ци је, кул ту ре, Има мо ве ли ку мо рал ну и 
ду хов ну од го вор ност пре ма сво јој де ци.

По ли тич ка ели та и тзв. не вла ди не ор га ни за ци је кон-
стант но го во ре о не ка квим „европским вредностима”, ко је 
не ма ју ал тер на ти ву. Мул ти кул ту рал ност се схва та пот пу но 
по гре шно. Уме сто да пред ста вља мир ну ко ег зи стен ци ју раз-
ли чи тих кул ту ра, у Ср би ји пред ста вља од ри ца ње од соп стве-
не. У ту свр ху, за не ма ру је се на ци о нал на кул ту ра и про па ги-
ра ту ђа. За не ма ру је се срп ски је зик и до зво ља ва се уво ђе ње 
стра них ре чи и из ра за, а ћи ри ли цу, зва нич но срп ско пи смо 
не тре ба ни спо ми ња ти. Оно је го то во пот пу но про те ра но из 
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Ср би је. Мул ти кул ту рал ност ни је акул ту рал ност. То ле ран ци-
ја се схва та као гу ше ње се бе ка ко се не би угро жа ва ла пра ва 
Дру гог иако у те о ри ји под ра зу ме ва тр пе љи вост, при хва та-
ње раз ли чи то сти, ко је из и ску је афир ма ци ју и Се бе и Дру гог. 
Тек та да мо же до ћи до то ле ран ци је. То ле ран ци ја ни је на си ље 
над со бом за рад Дру гог. По сто ја ње две кул ту ре, две на ци је, 
два си сте ма вред но сти ко ји не вр ше на си ље је дан над дру гим 
је сте то ле ран ци ја. У су прот ном зва ла би се аси ми ла ци ја. Ср-
би ји је по тре бан кул тур ни на ци о на ли зам а не аси ми ла ци ја 
у „мегдоналдкултуру„. У ко јој ме ри, ла ко ми сле но и не кри-
тич ко при хва та ње гло ба ли стич ких иде ја и про је ка та, ни шти 
на ци о нал ни иден ти тет, мо жда нај бо ље илу стру је при мер Че-
шке, у ко јој је дан гра ђа нин на пи та ње ка ква је сло бо да оства-
ре на у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма од го ва ра:, , Ни је
осталоништаодстарогдуха.Чесисупосталинацијабелих
мишевакојитрчезановцемигризуједнидруге.Никоздраве
паметинежелиповратакукомунизам.Аликојусмомито
слободузаистаосвојили?Уоновременашусталнуполити
кукреиралисуРуси:данасточинеАмериканци.Уоновреме
живелисмоукултурикомунистичкихлажиипразнихобе
ћања.Али,нисуликапиталистичкимедијиикултуразабаве
подједнаколажниипразнииманипупулативни.”4

Као што раз вој лич но сти под ра зу ме ва за др жа ва ње су-
штин ског, та ко и раз вој на ци о нал не иде је под ра зу ме ва осла-
ња ње на пре ђа шња ис ку ства, на соп стве ну исто ри ју, тра ди-
ци ју, кул ту ру али и кон стан тан раз вој, се бе о сми шља ва ње. 
Иден ти тет се мо ра из но ва за до би ти као по но во осми шљен, 
он се мо ра са гле да ти, са да ка да оби та ва мо ван ње га, мо ра се 
афир ми са ти кроз сво је по зи тив не стра не и опет по ста ти ак-
ту е лан. Он мо ра са др жа ти спе ци фич не вред но сти и ци ље ве. 
Ва ри ра ју ћи чу ве ну Сар тро ву ми сао, да „бићенијеоношто
јестеи јестеоноштоније„, мо же мо ре ћи да је иден ти тет, 
као и иде ја, увек ви ше од оног што ре ал но је сте, он је за ми-
сао, те жња да се до вр ши они ме што ни је при сут но а же ле ли 
би смо да је сте, а по што је тај не до ста так не мо гу ће на до ме-
сти ти у пот пу но сти, уме сто це ли не и ци ља, има ће мо про јек-
ци ју оства ре но сти и про јек ци ју це ли не ко ја је нео п ход на у 

4 Љ. Не дељ ко вић, (при ре ђи вач), „Ко ју смо ми сло бо ду ствар но осво ји ли„, НИН, 
3060/2009, стр. 66.
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раз вит ку на ци је. Има ги нар на до пу на оно га што је сте ре ал но. 
Свест о на ци о нал ним ци ље ви ма је свест о не до стат ку. Је ди но 
на ци ја ко ја жи ви исто ри ју је сте по кре тач раз вит ка чо ве чан-
ства. Тек у том пре ва зи ла же њу и са мо пре ва зи ла же њу, на ци-
је за до би ја ју про грес, чи ме чо ве чан ство оства ру је про грес. 
На ци ја је про цес, кре та ње. Срп ска на ци о нал на иде ја мо ра да 
об у хва ти сво је од ре ђе ње кроз афир ма ци ју све га што је би ла 
и што ће би ти. Она мо ра пре ва зи ћи са мо не ги ра ње, ко је јој 
мо же до не ти са мо ауто шо ви ни зам, ме ђу соб не де о бе и су ко-
бе. Над на ци о нал на фор ма мо ра по ћи од на ци о нал не, па та ко 
и на ша. Мо жда ће мо та да из раз Ср бин ко ри сти ти че сто и са 
по но сом, а не са осе ћа њем кри ви це и по ни же но сти. Видиксе
достижерастоманепузањем (Ру жич ка). Јер, ка ко ис ти че 
К. Ко сик „Самонасимагинацијаможеизвестиизбездухов
ностиибезнађа…Ослобађајућамоћпроизилазииз ствара
лачкеимагинације.„5

Нај ве ћа бит ка сва ког на ро да у 21. ве ку не ће би ти ни вој-
на, ни по ли тич ка, ни еко ном ска, ни кул тур на и ме диј ска, иако 
ће све оне и да ље би ти за сту пље не и ва жне, већ је пре суд на 
бит ка 21. ве ка ду хов на бор ба за очу ва ње на ци о нал ног иден-
ти те та. На ро ди ко ји ус пе ју да очу ва ју свој на ци о нал ни иден-
ти тет до че ка ће 22. век. Век у ко ме жи ви мо би ће ве о ма су ров: 
кри за енер ге на та, кри за хра не, кри за во де, фи нан сиј ска кри-
за, кри за ме ђу на род ног прав ног си сте ма Ује ди ње них на ци-
ја… Да би смо са чу ва ли свој на ци о нал ни иден ти тет у јед ном 
та квом ве ку на ма је као на ро ду по треб но све оно што тре нут-
но не ма мо: да ле ко се жан на ци о нал ни про грам око ко га ће мо 
се сви сло жи ти и оку пи ти и ви со ко од го вор на на ци о нал на 
ели та. На ма је да нас нео п ход но да се из но ва обра зу је мо и 
ор га ни зу је мо за 21. век, да ула жу ћи у мла ду Ср би ју ин ве сти-
ра мо у вла сти ту бу дућ ност, да ства ра ју ћи но ву на ци о нал ну 
ели ту и ду го роч ни на ци о нал ни про грам спрем но до че ка мо 
исто риј ске иза зо ве ко ји сле де. Про шло је вре ме ка фан ског па-
три о ти зма, пра зног бу са ња у пр са, го ле им про ви за ци је, ро-
до љу бља без са др жи не, ду ха и да ха. Та ко ђе је про шло вре ме 
на ци о нал ног са мо за бо ра ва, ду хов не и мо рал не пре да је и по-
вла че ња, сти да од вла сти тог иден ти те та. До ла зи вре ме хри-

5 К. Ко сик, Мостовипрекоевропскеријекеидругисписи, Бра ни че во, По жа ре-
вац, 2008, стр. 78.
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шћан ске ре не сан се, об но ве по ру ше ног на ци о нал ног до сто-
јан ства и по но са, но вих ро до љу би вих прег ну ћа, на ци о нал-
не ди сци пли не и са мо ор га ни зо ва ња, пред ви ђа ња и ак ци је. 
Ства ри мо ра мо узе ти у сво је ру ке, исти ну и лаж, при ја те ље 
и не при ја те ље по ста ви ти на пра во ме сту, срп ски на ци о нал-
ни ин те рес учвр сти ти као за јед нич ку иде ју во ди љу ко ја се 
вој нич ки ди сци пли но ва но спро во ди и од ко је се не од сту па. 
Исто риј ско се ћа ње и пам ће ње јед на је од ве о ма ва жних ка-
те го ри ја на ци о нал ног иден ти те та, јер омо гу ћа ва по сто ја ње 
на ци о нал не све сти. Мо ра мо мно го ви ше по зна ва ти вла сти-
ту исто ри ју. Без по зна ва ња исто риј ских про це са и при ме ра 
не ће мо ус пе ти до бро да се ори јен ти ше мо ни у са да шњо сти 
ни ти за бу дућ ност. А у то ме смо ве о ма ло ши. Опа сно ма ло 
по зна је мо сво ју исто ри ју и још ма ње учи мо из ње. Скло ни-
ји смо да из ми шља мо но ве уз о ре и ци ље ве, не го да сле ди мо 
по у зда не исто риј ске пу то ка зе. По себ но не сме мо до зво ли ти 
пре кра ја ње но ви је срп ске исто ри је и ин ста ли ра ње дру га чи-
јег се ћа ња и пам ће ња. За срп ско на ци о нал но би ће по губ ни 
су по ре ме ћа ји иден ти тет ске рав но те же у обра зов ном вас пит-
ном си сте му, по пут при ме ра да се у уџ бе ни ци ма исто ри је за 
сред њу шко лу лич пност вер ског во ђе Му ха ме да по ја вљу је 12 
пу та а осни ва ча хри шћан ства Ису са 8 пу та.6

Гу би так пра ва на опис и ту ма че ње вла сти те на ци о нал-
не исто ри је био би по гу бан по на ци о нал ни иден ти тет и си-
гу ран пут у на ци о нал но оту ђе ње и од ри ца ње. За то је то ли ко 
ва жно да сву да и на сва ком ме сту све до чи мо исти ну о сво ме 
на ро ду и оно ме што нам се до го ди ло у тре ћем уза стоп ном ге-
но ци ду учи ње ном над на шим на ро дом у про шлом ве ку. На-
род смо све тле, хри шћан ске и мо рал не исто ри је, ко је не ма мо 
раз ло га да се сти ди мо као је дан од древ них европ ских на ро-
да. Ни смо ве ли ки по бро ју и те ри то ри ји, по ли тич кој, еко ном-
ској и вој ној мо ћи, али смо ве ли ки на род по бо га тој исто ри ји, 
ду хов но сти и кул ту ри, по себ но по лич но сти ма ко је су на раз-
не на чи не обе ле жи ле свет ску исто ри ју., , Дабисеприпадало
човечанству,морасеприпадатинекојконкретнојзаједници.
Појединацкојинеприпаданиједнојзаједници,чакнионојза
коју га веже језики култураиз које јеизрастао– јестеи

6 О то ме ши ре у З. Авра мо вић, Државаиобразовање, Бе о град, 2003.
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остајенарцискојиволисамосебе,апредсветомселажно
представљакаољубитељчовечанства.”7

Ко му ни стич ка вла да ви на у Ср би ји и у срп ском на ро-
ду оста ви ла је ду бо ке тра го ве. Из вр ше на је на сил на про ме-
на иден ти те та. Ду хов ни и исто риј ско тки во срп ског на ро да 
зна чај но ра зо ре но и кре ну ло је ка ле мље ње пот пу но но вих, 
стра них и ан ти ци ви ли за циј ских иде ја и те ко ви на. Та кав га-
ли ма ти јас у ср ци ма, ду ша ма и све сти љу ди по стао је плод но 
тло да се по сле јед ног гу ше ња иден ти те та ро ди упра во јед на 
ква зи па три от ска стру ја, ко ја је на мет ну ла не ке но ве ла жне 
на ци о а нал не зна ке, но ву на ци о нал ну ми то ло ги ју, ме ша ју-
ћи је са ко му ни змом и не ким те ко ви на ма, ко је се ни ка ко не 
укла па ју у исто риј ску исти ну. Као ре ак ци ја на то, или мо-
жда у са гла сју, на ста ју нео ли бе рал не ан ти на ци о нал не иде-
је, ко је опет има ју не ку сво ју пот пу но ла жну исто ри ју, ко ју 
пред ста вља ју као је ди ну ис прав ну исти ну. Ко му ни стич ки 
об ра чун са ве ром и на ци о нал ним иден ти те том на пра вио је 
пра зан про стор, ко ји је ка сни је ис пу нио са вре ме ни за пад-
њач ки кул тур ни и ду хов ни отров. Та кав отров се не из бе жно 
на ме ће као ду хов ни из раз са вре ме не ли бе рал-де мо кра ти је, 
ка пи та ли зма и мон ди ја ли зма. ‘’Свакосеодњихусиљавада
одбацихришћанство,заснујеновукултуруненаБогочовеку,
већначовекулишеномсвакихрелигиознихознака…Целаса
временакултура,уколиконијевођеначежњомзаБогомгуби
свакустваралачкуспособностиубијасамогчовека”8 Да кле, 
ду хов на и мо рал на об но ва омла ди не пра во слав них на ро да, 
су штин ски је по ве за на са пи та њем са мо бит но сти ко ју чи не 
свест о чо ве ко вој бо го ли ко сти, као ка ме ну те мељ цу људ ског 
иден ти те та, као и свест о осо бе но сти ма на ци о нал ног ка рак-
те ра по је ди них на ро да. Да оп ста не мо, да одо ли мо прет ња ма, 
да се одр жи мо на стра шним ве тро ме ти на ма, да бу де мо до-
стој ни тра ге ди је ко ја нас је за де си ла, мо ра мо тра жи ти ослон-
ца нај пре свак у се би, у ве ри и за јед нич кој исто ри ји на шој. 
Бит но је да не из гу би мо пут. За што су се пре ци мо ли ли пе ва-
ју ћи „Господе,покажимипут...” Ста за, про ве ре на, по сто ји. 
То је све то сав ска ста за ко ју тре ба одр жа ва ти и не го ва ти, да 

7 Ми хај ло Мар ко вић, Оспоравањаиангажовања, Иза бра на де ла, књ. 8, Бе о-
град: БИГЗ, Ге нес-с штам па, Про све та, СКЗ, 1994, стр. 398.

8 Алек сан дра Сер дју ко ва, Савремености хришћанство, Но ви Сад 1996, стр. 
158.
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је не об у зме ко ров, и не у мор но да ље кр чи ти, гра де ћи је у са-
гла сју с но вим вре ме ном. „Свемијеслободно,алисвенеко
ристи;свемијеслободноалисвенеизграђује!” ( Кор. 10,23) 
– опо ми ње нас све ти апо стол Па вле, а наш бив ши па три јарх 
и бу ду ћи све тац Г. Па вле по ру чу је: „Недвоумитесе!Ника
кавалтернативнипредметнеможезаменитиваспитање
крозверу…Малодете–малабрига,великодетевеликабри
га,каженашнарод.Топлородитељскоокриљеистарање
нећемоћидапратедетенасвимњеговимживотнимста
замаиусвимлавиринтимаживота.АлипостојиНекоКоће
муусусретусаикушењима,аособитосаизазовиманашег
временасадрогом,сасектамаилажномдуховношћу,са
алкохолом,сапроституцијом,санемораломсвакеврсте,у
одсутномтренутку,уместородитеља,вишеодродитеља,
алиникакопротивродитеља,битисигурнапомоћизашти
та.ТојеБогЖивииИстинити,ОтациСиниДухСвети.Он
јеувекснама,уЦрквиСвојојинашој” 9 Ле шек Ко ла ков ски је 
на јед ном ме сту за пи сао дачовеку,послесвега,остајесамо
достојанство. А Макс Ве бер да се националнаприпадност
вишетемељинаосећањучастиидостојанствунегонама
теријалнимпогодностима.

На ци о нал но вас пи та ње пред ста вља ор га ни зо ван про-
цес у ко ме на род не ин сти ту ци је на сто је да на сво је при пад-
ни ке, по себ но мла де, пре не су на ци о нал не вред но сти, кроз 
усва ја ње је зи ка, при хва та ње на ци о нал не кул ту ре, тра ди ци је 
и ве ре њи хо вих пре та ка, оби ча ја ко ји ма су њи хо ви прет ци 
уче ни, итд. а са ци љем ус по ста вља ња и не го ва ња па три о-
ти зма. На ци о нал но вас пи та ње у Ср би ји тре ба да из ви ре из 
ду би не на род ног би ћа, из све то сав ског пре да ња. На су прот 
на ци о нал ном вас пи та њу на ла зи се гло ба ли за ци ја, за пра во 
аме ри ка ни за ци ја, и бо лоњ ски про цес као ин стру мент гло-
ба ли за ци је ко ји бри ше на ци о нал ну ком по нен ту у вас пи та њу 
про мо ви шу ћи као иде ал мла ди на тр жи ште без гра ни ца. Та 
уни фи ка ци ја у су шти ни зна чи не га ци ју на ци о нал ног кул-
тур ног иден ти те та. На ци о нал но вас пи та ње из ви ре из ду би не 
на род ног би ћа, из све то сав ског Пре да ња ко је про ис ти че из 
Хри сто вог уче ња ко је све ту ну ди мо но пол слу же ња. Свр ха 

9 Па три јарх срп ски Г. Па вле „ПастирскописмоправославнимверницимауСр
бији”, сеп тем бар 2002.
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обра зо ва ња за пад ног дру штва за сни ва се на мо но по лу мо ћи 
ко ја се на дах њу је Ни че о вом ви зи јом над чо ве ка, ко ме је иде ја 
во ди ља во ља за моћ а не хри шћан ско слу же ње. 

 Гло ба ли стич ко обра зо ва ње од ба цу је кла сич ни мо дел 
обра зо ва ња и вас пи та ња у ко ме су ови пој мо ви би ли ком па-
ти бил ни, пред ста вља ли су две стра не јед ног те истог про це-
са – ду хов ног уз ра ста ња чо ве ка. Иде је но ве про све ће но сти 
за сни ва ју се на се ку лар ном по и ма њу жи во та и све та где се 
про мо ви ше де и стич ки по глед на свет и син кре ти зам ко ји тра-
ди ци о нал ну хри шћан ску ве ру ста вља у исту ра ван са ра зним 
ре ли ги ја ма и сек та ма. Овај се ку ла ри зам, но ви ака дем ски по-
глед на свет за сно ван на ве ри у нео гра ни че ну моћ на у ке, уте-
ме љен је на Ни че о вом по кли чу, , остај теверниземљи”. У та-
квом кон цеп ту обра зо ва ње се ис кљу чи во сво ди на све тов но 
ко је је ли ше но ду бљег осе ћа ја за тран сце ден тал ног и где се 
у дру ги план ста вља ју пи та ња лич ног иден ти те та и сми сла 
људ ског жи во та. Но вој на уч ној кла си ко ја је у фор ми ра њу је-
ди но је све та по ли ти ка те се у том сми слу и обра зо ва ње и 
вас пи та ње под ре ђу ју ин те ре си ма се ку лар не др жа ве. Са вре-
ме ни вер ни ци, по себ но на За па ду, за ступ ни ци но ве про све-
ће но сти у ко јој за истин ску ве ру ме ста не ма свр ху обра зо ва-
ња ви де у то ме да не ко по ста не про дук ти ван члан се ку лар не 
др жа ве,, , људ ски ресурс”, а не де те Бо жи је. За раз ли ку од 
Уне ско вог, ин те грал ног ху ма ни стич ког кон цеп та обра зо ва-
ња ко ји је у фук ци ји све стра ног раз во ја чо ве ка и афир ма ци-
је на ци о нал них иден ти те та бо лоњ ски кон цепт је у фук ци ји 
нео ли бе рал ног фун да мен та ли зма и мо но цен трич ног гло ба-
ли зма са ци љем да ра за ра уни вер зал не вред но сти кул ту ре 
у са вре ме ном све ту и по себ но кул тур ни иден ти тет ма лих 
на ро да. ‘’Речјетехнокретскомконцептуобразовања–без
душе,којистварапрофесионалнеидиотеанееманципова
нељуде.”10 Бо лоњ ска де кла ра ци ја обра зо ва ње под ре ђу је гло-
бал ној свет ској по де ли ра да и ин те ре си ма мон ди ја ли зо ва ног 
ка пи та ла у све ту гло бал не еко но ми је. ‘’Неолибералнафаза
глобалног капитализма, користећи бројне ефекте научно
технолошког прогреса, пројектује на развој светане само
веберијанске принципе гвоздене мреже рационализације и

10 Љу би ша Ми тро вић, Транзицијаупериферникапитализам, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 117.
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бирократизациједруштва,већимеханизмеиинституције
изорвеловскеантиутопије(орвелијанскевизије)одруштву
као‘’животињскојфарми”и‘’великомбрату”каосвевиде
ћемокуиконтролоруразличитихобликапонашањаљуди.У
такоглобализованомсветуимонструозном‘’друштвукон
троле”(Делез)измеђучовекаичовеканеостављасениједна
другавезасемкалкуле,голог,бездушнограчуна.Човексере
дуциранаједнодимензионалнуличност,утаквомдруштву
стручњацисутехничкиефикаснипрофесионалциаморално
иљудскиравнодушни.”11

Шта је пре вас ход ни, или крај њи узрок овог пре те ћег, 
али све ви ше не у мит ни јег сло ма? На рав но да о овом пи та-
њу по сто је раз ли чи ти, че сто и опреч ни од го во ри. Оно што је 
нео спор но је сте чи ње ни ца да жи ви мо у све ту ко ји се не пре-
ста но ме ња, све ту у стал ном пре о бра жа ју. Та ко ђе, нео спор но 
је да се ово „модерно”, или „постмодерно” до ба, све сно или 
не све сно „удаљило” од хри шћан ства, па се и спра вом на зи ва 
„постхришћанско” до ба. Ово уда ља ва ње од хри шћан ства, 
од сво јих ко ре на, јер је ве ра те мељ сва ке ку лу ре и ци ви ли за-
ци је, ово до ба не ве ро ва ња, или бо ље ре че но мно го ве ро ва ња 
јер се про по ве да ју „разнаЕванђеља”, је те мељ ни узрок кри зе 
у ко јој се на шао са вре ме ни свет. Без об зи ра на ход ци ви ли за-
ци је у „чизмамаодседаммиља”, услед бр зог на уч ног и тех-
нич ког раз вит ка али и мо рал не де струк ци је као по сле ди ца 
уру ша ва ња си сте ма вред но сти, на ше до ба је до ба не си гур но-
сти, по мет ње и оча ја ња, ду хов но и ин те лек ту ал но збу ње но, 
мо рал но де зо рен ти са но. Љу ди се оку пља ју под ла жним бар-
ја ци ма и од њих се зах те ва то тал на по слу шност и вер нич ка 
по кор ност. Изгубившиверуизгубилисмоинаду. 

У да на шњој ци ви ли за ци ји, „напредној”, чо век је из гу-
био се бе и озбиљ но се раз бо лео од кри зе сми сла жи вље ња. У 
мли та вом мо ра лу да на шњи це, у ма те ри јал ном оби љу чо век 
је по стао си ро ма шак, раз о ча ра ни уса мље ник. У жи во ту да-
на шњи це не ста ла је ве дри на жи вље ња. Чо век жи ви за зна ње 
ма те ри јал но бо гат ство, про си до сто јан ство, фе ти ши зи ра ин-
сти ту ци је, кла ња се ки по ви ма и сим бо ли ма итд. а све му то 
обе сми шља ва жи вот. Етикајепораженааморалдоведендо
просјачкогштапа. У ен гле ском ма ни ру пра ви мо се да је све у 

11 Исто, стр. 118.
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ре ду, да се ни шта не мо рал но не де ша ва око нас и ако смо сви 
све сни да жи ви мо у све ту ла жи и пре ва ра, и да све сно или 
не све сно, вољ но или не вољ но по ста је мо део тог све та. Пре
вараједушасоцијалногживота твр ди Шопенхауер. Дубоко
у себи осећамо да се гушимо утаквомморалу  неморалу
аликаоопијениудишемоњеговзагушљививаздухисветеже
разликујемодоброодзлоистинуодлажи. 

Ста ње у ко ме се да нас на ла зи ци ви ли за ци ја све ви ше 
нас до во ди до убе ђе ња је на уч ни по глед на свет нео п ход но 
до пу ни ти ре ли ги о зним по гле дом а то по себ но ва жи за под-
руч је ети ке и еко ло ги је где „техничкацивилизација”, „вир
туелнагалаксија” нај ви ше па да на ис пи ту. Оту да је нео п ход-
но вр ши ти ком па ра ци ју ова два по гле да на свет, а за што и не 
син те зу, по себ но ка да је реч о ре ли ги о зној и на уч ној ес ха то-
ло ги ји. На то по себ но упо зо ра ва ФредерикГрегори ко ји твр-
ди да „предлицемеколошкекризерадикалноодвајањенауке
одрелигијепредстављаинтелектуалнилуксузкојичовечан
ствонеможесебидадозволи.”12

Слом ко му ни стич ке иде о ло ги је и агре сив но ор га ни зо-
ва но ши ре ње нео ли бе ра ли стич ке по ли тич ке фи ло зо фи је, у 
бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма, до нео је тр жи шну при-
вре ду у свим сфе ра ма жи во та па и на пла ну ду хов но сти. „Све
јенапродају” ка жу сти хо ви јед не пе сме ко ја се сва ко днев но 
мо же чу ти на ме ди ји ма, а ко ја вер но од сли ка ва ста ње ду ха у 
ко ме се на ла зи са вре ме на по тро шач ка ци ви ли за ци ја у ко ју 
све ду бље то не и на ше дру штво. Тра ди ци о нал не вред но сти 
се уру ша ва ју, све се сво ди на про фит чи ме се не за др жи во 
ши ре кли це де струк тив но сти (ни хи ли зма) и не ми ло срд но 
за га ђу је и уни шта ва не са мо при род на не го и чо ве ко ва мен-
тал на сре ди на. Иза ла жног сја ја нео ли бе ра ли стич ке фи ло-
зо фи је жи во та са вре ме ног дру штва не за др жи во се у ве на ма 
дру штве ног тки ва ши ри нар ко ма ни ја, у сто пу је пра ти де ли-
квен ци ја, за тим сек те, ал ко хо ли зам и дру га зла ко ја чо ве чан-
ство во де у де ка ден ци ју. Де хри сти ја ни за ци ја до но си са со-
бом кри зу иден ти те та, па ган ство са де струк тив ним сек та ма, 
ет нич ко и етич ко на си ље, де мо граф ски ко лапс. Да кле, кри зу 
ду ха. Мно штво ети ка за тр па ло је чо ве ка чи ме су вред но сти 

12 Пре ма И. К. Гвар ју шин, „Хри шћан ство и еко ло ги ја„, у збор ни куСудбинасве
тасрелигијскеинаучнестранегледишта, Бе ли ан ђео, Ша бац, 1997, стр. 44.
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из гу би ле сми сао. Дру штве но-тех нич ко до ми ни ра над дру-
штве но-етич ким.

Пи та ње обра зо ва ња, оп ште је по зна то, је сте ве о ма ва-
жно пи та ње за сва ку људ ску за јед ни цу. Ако би се ла ко вер но 
пре пу сти ли ал тер на тив ним обра зов ним ре ше њи ма ко ји нам 
се та ко ши ро ко гру до ну де, уз фи нан сиј ску по моћ, то зна чи 
да од у ста је мо од сво јих вред но сти и тра ди ци је ко ји ма смо 
уко ре ње ни у тло и по ро ди цу на ро да и због ко је смо пре по-
зна тљи ви у све ту. То зна чи да лу та мо и тра га мо за но вим 
иден ти те том са ма ло из гле да да га и на ђе мо. Јер, по зна та је 
по у ка да на род ко ји ни је ви ше спо со бан да мла ди ма пре не-
се сво је иде а ле зна чи да та за јед ни ца уми ре. Срп ски на че ти 
брод, срп ску шај ку кроз те снац мрач не кли су ре, из ме ђу Сци-
ле (пре пу шта њу се бе ве ли кој ажда ји - „златномтелету” или 
„тројанскомкоњу”) Ха риб де (уса мље но сти и из дво је но сти) 
мо же мо про ве сти, спа сти по пут Но ја, од пре те ће оп ште по-
пла ве, ако се искре но и до след но вр сти мо сво јој ве ри, сво јим 
ко ре ни ма, свом пра по чет ку - свом све то са вљу.

Пра лик, пра ду ша, пра о сно ва на ше исто риј ске ствар но-
сти на ла зи се у светосављу. У ње му от кри ва мо сми сао на ше 
исто ри је, на шу суд би ну, на ше на зна че ње, на шу исти ну, ко рен 
на шег ја ства, искон на ших жи вот них енер ги ја. Оно што у хе-
ра кли тов ским по то пи ма на ше исто ри је, оно што увек оста је 
исто - то је (и тре ба ло би би ти) светосавскоделоиначело. 
Све то са вље ни је је ди на ду хов на вер ти ка ла на ше исто риј ске 
про шло сти, али је нај бит ни ја, основ на, кон струк тив на иде-
ја на ше исто ри је. Она је тво рац на род ног евангеликона. Пра-
во слав на ан тро по ло ги ја, пре са ђе на ге ни јем све то сав ским у 
је дра сербског чо ве ка де ло ва ла је као антропогонија : сло-
вен ски себар по стао је но ва твар. Из све то сав ске иде је, ко ја 
је над и сто риј ска, ни кли су ко сов ски бо жу ри, из ње се кроз 
све та уста Јевросими мај ци „про суо” мо рал, срп ски, еп ски, 
еван ђел ски мо рал. Тај еван ђел ски дух, ко ји је по стао осно ва, 
ду ха срп ског на ро да офор мио је ро до љу би ву, сло бо дар ску, 
мит ску, али у осно ви ху ма ни стич ку ди мен зи ју срп ског ет-
но са. Светосавскиивидовданскикултбилисутаdiferentia
specifica,националногиндентитетаисрпскенационалнеин
дивидуалностиидржавности.

Пи та ње вер ског (не)обра зо ва ња је та ко ђе, за сва ку дру-
штве ну за јед ни цу, њен оп ста нак и раз вој, пи та ње од суд бо-
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но сног зна ча ја. Религијапредстављакоренсвакезаједнице,
коренпрекокогасеонауланчујесасвојомпрошлошћуипреко
когацрпиживотне сокове којидајуживотну снагу заоп
станакувремену.Дехристијанизацијасвакезаједниценеми
новнодоносисасобомкризуидухаидруштвауопште.Вера
је сасоциолошкогстановиштакоренцивилизације,темељ
накомесеградидруштво. Та ко ђе, тре ба под се ти ти да је хри-
шћан ство др жа во твор но а ате и зам (као и не ке псе у до вер ске 
сек те) ни је др жа во тво ран. Ако не ус по ста ви мо из но ва пра во 
вер ско вас пи та ње и обра зо ва ње то зна чи да ми од у ста је мо и 
од хри шћан ства, тј. пра во сла вља и на ше ци ви ли за ци је. Сви 
по ку ша ји гра ђе ња на род ног је дин ства и жи во та на те ме љи ма 
ко ји ни су за сно ва ни на пра во слав ној ве ри су се кроз исто ри ју 
по ка за ли као раз гра ђи ва ње на ци о нал ног би ћа и сур ва ва ње у 
про паст. 

 Кри за рас та че и по ни шта ва чи тав низ идеј них и иде-
о ло шких тво ре ви на и вред но сти: тра ди ци ју, мо рал, ху ма ни-
зам. Пре ти нам зла коб раш чо ве че ња, гу бље ња људ ског ли-
ка. На ста ју ће, тзв. пост кри зно дру штво, на овим про сто ри ма, 
под ра зу ме ва и осве тља ва ње хри шћан ског ли ка на шег иден-
ти те та, али и ње го во кри тич ко ва ло ри зо ва ње. На пра гу 21. 
ве ка је дан од кључ них фак то ра на ци о нал не и ду хов не иден-
ти фи ка ци је Ср ба, сва ка ко ће би ти и пра во сла вље - све то са-
вље, а то под ра зу ме ва об но ву ду хов но сти и ду хов них вред-
но сти на све то сав ским те ме љи ма. 

Из те чи ње ни це да је Бог глав ни про та го нист до га ђа-
ња, а да је вер ско вас пи та ње са мо као по моћ у от кри ва њу те 
све те и ве ли чан стве не при сут но сти, про из ла зи за вас пи та че 
сле де ћа по ру ка-са вет: Мисмооникојисејемо,алиБогјеонај
којидаједарасте;Божјамилостјеонакојабудиверу.За
тонемаместазаевентуалнаобесхрабрењакојанам,услед
потешкоћаостваривањаверскогаваспитања,понекадпре
теданасиспунеиосвоје,тебацеумалодушностикризу.
Нанамаједаобрадимоземљу,даизаберемодобросеме,да
чекамоповољнеклиматскеусловезасетву,алионајкојичи
нидасемерастејестеБог.ИЊемуприпадајуплодови. Не
допустимозатода,нецрпећиснагунаИзворуживота,оне
могућимоидругимадаточине. Недопустимодамисами,
неприхватитељи Еванђеља, постанемо препрека младима
дапрепознајурадостиистинутогаЕванђеља. Исус је у том 
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по гле ду био при лич но оштар: „Јао вама, учитељи Закона,
јерстеоднијеликључспознања!Висаминеуђосте,аонима
којихтедошеућизапречисте” (Лк 11,52).

PetarAndjelkovic

RELIGIOUSEDUCATION
ANDNATIONALIDENTITY

Ab stract

Both false internationalism, formed as „westernization”,
andcosmopolitanoppressionattackthespiritualandphysicalin
tegrityofthesmallnationsbothdirectlyandindirectly.Bycom
mercializing theeducationalsystemandprocesses,withmoney
becoming themain goal and terminal value and the quality of
educationitselfbeingpushedoutoftheperspective,theverypur
pose of educationas thewholesomedevelopment of one’s per
sonalityisbeingmoreandmoredegraded.Massproductionof
onedimensional, „despiritualised” experts, obedient subjects
andhumblehiredlabourwhichisespeciallyimposedontheco
untriesintransitionasanobligatoryassignmentonlypushesthe
irsocietiestowardsthemarginsofhistoryandleadsthemintoa
newformofcolonialism.Inordertoavoidbeingplungedintothe
inhumanity,animalismandheartlessnessofhistory, inorderto
avoidbeingsuckedinbytheoctopusofthefalsecosmopolitism,
inorder tosurviveandcomeoutof these tragichistoricalcir
cumstances,inordertoexittheroadofnonprosperitytheneed
topreserveone’sownnationalidentityisimposedupontheSer
bianpeopleastheconditionofallconditions.Thecrucialrolein
thisprocessofpreservationoftheSerbiannationalidentitywill
begiventotheeducationalsystemandtothetruthfulreligious
educationasitspart.
Key words: Globalization,theNewWorldOrder,nationaliden

tity,Serbiansociety,educationalreform,theBolog
na’seducationalprocess,religiouseducation,Ort
hodoxy
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